


 رارشألا فَي 9 0 0 َكِئاَقِدْصَأَل ل ع باتكلا
 لل

 ٍءارجإل ٍةَمزاللا ءايشألا عيمج َكِتْيَب يف َدِجَت نأ كنك

 . ليحلا وذم
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 ةلئوف عنبطلا قوقح
© 

 + ةيكررعلا ىلا هلكقن

 نوتيا تركيور ٠ مورا عّضَو

 :نورشانلا

 ولرامه وروُبفال توريب



 0 يف يذلاك « ج-ب قتلا

 اوبسي ينحل طّخلا اذه منَ كنك

 اني اب نيقرطلا بكرت طبضإ . ١ يف بيلا اهَسأَر العاج ةّيفلاك
 . غمصلاب بُكارتلا ناكم ْنِصْلأو َكِسأَر سايق

 همه نوعم
 ةَكوَلُ قامأ 5 0 ٌمْنَج) 0 ملا ّصَقَن نأ نِكْمُي



 ..ٍوَدع يرق
 لا فو ية لق ع امال

 ذ ٌرَكَفِي يذلا َدَدَعلا فرع نأ عيطَتسَت عنِ هل 08

 نَا فد ٠ ةردع تكي نإ هل لكو كرو ص اص

 نا ةليحلا كلت مايقل 1

 قياما نسم

 فيض نأ بجو . باوَجلا

 ٍرَط ُعَرأو . دعت

 حَرطَب نأ كلذ دب هيلعو « ؟ ىلع َعومجما مَ نأ هنِم بط مث

 رجلا عومجلا لإ ف 5 يف ماألا َدَدَع عومجملا نم
 نكعو 4١ وه را ذأ انروصَت انجَوُمَل يفف . كاس
 .ةة4 وا َنْيَبِدَدَع 0 نأ

 ُفيضُت تلأو هَدْنِع ,عومجملاب َدرْخُي نأ كِقيدص لع بجيت هن
 . 116 هيلإ

 ناك اذإ ٌدِحاو فرو ) ُهَرْمَع نا عومجملا راسي لع ٍنامُقَرلا
 ىلإ ٍنامُقرلاو :( ٍةّرِشاعلا و

 .الأ هيف

 90 ده اس عدس
 وفل كا هن 01 فضا

 0 1 تنم تكا
 هيو ا ىلع ىَخإ
 مايأ درع عبط)

 00 ا ا يا
 يذلا ررتعلا فضأ

 --١00:2 56 “دروزا هض
 اح و



 ع ال 2 شا 0 كشلا

 . 0 لْكَّشلا

 ١

 حّتفإ .(4) ٌلكَشلا

: 0 

 . اًقباس هيلع تناك امكإ تت ا يل



 يخيل لا
 يف ٌرهظَي امك 09 ىلإ ١ نم اهْمَْرَو وَريْعَص ا

 نوكي ثيَحِب معزا كلب ارنا ذأ َكئاقيضَأ لإ خبلطأ ل . منَ
 نيَرطسلا الكو «يِووُمَع ٍرطَس لك يأ رطَس 08

 ل و
 لسمقب ٠ بولطلا ٠٠ مثلا وه رس لع عومجو تلح لاك
 ل

 ف را م ايكو
 . صْقو ءانّوَلو « تالت بَسَح اهْلِص

 0 ملا يف نيم ره امك طاق

 . ايرطقو .ايدومعو .ايقفأ . ٠١ عومجملا حبي ثيحب .ماقرالا بنر



 راكفألا ةءارق

 . تالّثحلا ىتْإ يف اهب ٌمايقلا وُلُحَي ٌةلِيح ّيِه « ركفلا ةءارق» 0 0000 00
 0 ا

 . كِتَدَعاسَمِل ٍقيدَص ىلإ جاَتْحَت

 2 اع 2 ماما
 . فعلا نم ام ناكم يف انش بي مَ كقيدص ْبِصَعَي
0 

 . اجلا كُقيدص فرعين ىلع ءاش اذإ اذه َلَمَع ُرَحآ ْصْخَش عيطَتسَيو

 « ؟ انهم ناكملاب َكلبأَر ام ؟ انُم ؟ هيف ُدَجوُي يذلا ٌناكملا َرُم اذه له ؟ اذه

 مهلا يبست انيب ءاًمامت بيانا تْقولا يف ٠٠ مَن » :ُهَك ُوُقَت
5 200000 0 

 اف رمت لوقت عت كنإ .ٍصْخَش لك لع

 8 كلا 1 ا ا

 نشا ْأَبَحُي ْنأ َّنآلا الا

 ل ل ِتاَرَم ثالث ا



 يفتخملا صاصّرا مل

 ةلعجَتس كن هَل لُقو ءَنيِدِهاشُمْلِل هب ولو صاصر مَ 'طِقَتلإ
 . لإ ىلع اإل بدت ىف عر مث «كرقهسُي نأ بألا لإ

 عطره لإ جاَشَت املك لَ أ لاذ صاصترولق منن
 عبس اًزهتتس ررالا لا قتلا نب

 . نوللا ع اا نصاب
 ةكرولاب ُهَْلَو ٠ اًريِدَْسُمو اليرط 0 0 ُخ

 نصل ٠ 21 ْنالْكشلاَ يِرْبلا 8

 1 ني 00 , [# لكشلا ] يوْشَن ن
 نا ص اصلا الا 3 ها ع حلا
 م عوْنضَم «فئاز از ليوط صاصر ملك َنآلا كْيَدَلو . غابصلا حي امَدْنِع

 ! ةلاوس اذهب ٌملعَي ال نكلو ءامامَت "يقيقَحلا صاصّرلا ملَمك ٌرَهظَيو ءقَرَولا
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7 
 سول

 :لوقتس . يت ذأ نمي سأكلا نأ نظَي ناك اذإ كَل اًعيِدَص لس 000 2232 ميافا ل
 .اًعيط ءالو

 وقفا لأ ةلرؤأو «كمبضإ ل سأك ثق يف ءالا نم اليلق ْمَض

 ٍةَدقعلا طَْر ُةليح
 0 «( أراد 0 ا

 هس

 وا ٠ 0 كا ا

 ىَرتَس . نيكرطلا تلفت نأ َنوُد َكِيَعارِذ ْحَنْفا 0 5 1 0
 اسر د ةدقع لس ركنا



 ( يدارإاللا ) سِكَمْْلا لْغِفلا رابتخا ٌزاهج

 ارمتسا ١1,6 نحن قرط ؟ كلي سلا قرزلا

 ًبّلطاو . لْكّشلا يف وُدْبَي امك ةَقرولاِب كيَْأ . رت

 قوق ٍناَدتْمُم ماهمإلاو ٌةَابَسلاو « لْكّشلا َنْفَو هدي ّمَضَي نأ كِقب
1 2 

 ةرولاب كِسْمُي نأ هَل لق مث .

1 

 هناج

18 
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 هما> |<|فناوازم اعاد
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 ةيرختلا يملا طل
 اهنوُث يه ُةَعْدُحلا هذه

 َكِيَلَع نكلو َنوُلِمدْنَيَس كِئاقدضأ ىلع اهبْرَجُت امدْنِعو . اًدج َنوُلَ
 . الو كيت ىلع اهتزت ان

 نيذلا سانلاو ةيرصَب ةعدخ ةَقيَقَحلا يف لا * 26 ل ا

 ١ لآ نُكَتلو ءادوتسلا ؟ مثلا

 ٌةَطوُسْبَم كُعارْذو لغألا لإ

 عقلا لإ اديدش اًعيدُحَت ىلا نش

 َلَْج نإ َلوُقَت نأ َكنِكمُي «لوألا را يف ُكَب



 . ٌةَريدَسُم ٍدوُقُن مّطِق ةجاحلاب يِفَت نأ 00

 نم نكلو ء4 و "و 7 ١ لاكشألا يف
 كلمني نأ ابحي ام هيث انأ دن ىتح ٠ َكَتبدَص نأ ٍكِحفْلا
 . ريثك نب مَ َدْعَب الإ ةَرئاَدلا_نيوكت نم

 . قروصلا ىلإ ظنت نأ وُ كت ابرج 5 0 0

 ةتزاوتملا بهَا ُهَقَرَو

 م هر يك مل
 برجي نأ هنكم ٠

5 



 ٠  #4 0سس 5

 بهَللا ٍةَكَرَو نادجو

 لِصاَرَو «لغألا لإ اهقوجوو فص يف بعل تاقزو ثالث ستر
 َةَقَرَو ١ لا ِدَق 5 را يف 0 اذه َكَلَمَع

 الذ



 ةّقفارتملا تاقّرَرلا ُةَبعُ

 يف ىَرت نأ عيطتنَت
 مم «(بهللا قر يف

 م
1 

 3 لكلا يف

 لإ اهشوجو ) اّعَم ثالَنل

 طَسَو ام ناكم يف اّيلَعلا ةقرولا ْعَضن

 يف لالا ةقّرولا» «ةعوُمجملا لّفْسَأ يف ةين
 .لتسألا ىلإ اههوجُو اهعيمجو - اهالْعَأ

 يذلا قاروألا مَمْجَبس َكّنِإ نيدهاشُملل لق َنآلاو

 مر لا م ل اهم ثالقاو
 مد . رخآلا فاق ةعومجلا ني لقسألا فضلا مضي «بَلا
 دَجوُت فؤسسو «لغألا ىلإ اهُموْجُوَو قاروألا ٍبْنَرَو ةَعوُجملا بلقا
 . اّعَم ثالّتلاو ٍناتَتثألاَو ُسآلا ٌةيرانيدلا نار

 نيتنثالاو سآلا هي
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 ىلقتسا ٌةَروصلا انيرت
 ثالثلا تاقرولا رَهظَتَس َفْيَك

 ةعومجملا طسو ام ناكم يف



 ةّيزيلكنإلاب اهءامْسَأ ْفِرْعَت يتلا بَِللا َتاَرَو

 ل ةَرْطَع ثالث نو ًةعومج ابنَ

 ا 2 او 4 05. ةكمملا مالا هانم »ا

 لوكا ثيحب «٠ لّقسألا ىلإ اهموجوو « ّنآلا دلل ع

 ,قارؤألا وذه نم ِةَكَرَو لك ّنأب نيرضاحلا َربْخُت نأ َنآلا كنك
 11 م ٍةئجْمتب أ رك ردع

 اهاَإ اًعِضاَوَو . هّئاللا ممم فرخ نم 13 0 نم ةعومجملا ىل 1

 «اهيلكت امدنع « نودهاشملا اهاريس يتلا ةيلاَثلا قررا 0 . لّقسألا 0

 « ىلغألا ىلإ اههْجَوَو « ٍةَدَضْنلا ىلع ةقَرولا كلت مَ . آلا نوكتسف
 . اهييَع ةَقباَلا ةقيرطلاب 0-00 تش أك ل غو

 ذنأ بحي « كيدِاشُي اير نأ َدنَبو ١ ؟ يه ُةَعباَرلا ةقرولا ٌنوكتسو

 ٍةَئجْهَتِب كَلَمَع لِصاو ٠ ىلغألا ىلإ اهُهجوو ٠ َةَدّضْنلا ىلع اهعَضت
 ةعومجملا لّمْسأ يف تاقَرَو َسْمَح هيلا وذه ءاًمِضاو . نا“
 . * نوكتس يتلا : ةسواسلا ةقرولا كيدِهاشُم اًيِرُمو -ٍفرَح ّلُكِل ةدحاو

 ةعبجب 50 ميدس# 8. ممدنع 4 عم هنْيَع لمعلا ةلصاوم ٌميطَتْسَت

 ميديم ةو مامستلا م. كضصالالا ا/

 ان : «دهم كيكاو . ينععجع ةكلكاو . رممع

 دل رك ف هي فل نك
 1 1 7 ٌرهظُن 4



 زوسكلملا . ٍروُسْكلا َرْيَغ ( تيرثكلا) + باقّثلا ُدوُع

 « باقي دوع وه نا (ايقلا لل نب

 قا لع كس 0 0 3 م
 د ف تو ناكملا يف بقا :

 . غي هَّن اوظحالُي نأ مهْبلِإ ًالاط ٠ كيِدِهاشُيي لب

 «كِذ لمي امنع . رطَسلا ين ُهْنِم باق َدوُع مضي مدح لإ بلطاو
 0 « باقثلا َقْوَقو « ليدُنلا ٍَضَتنُم َوْحَن اياوز ثالث ىَرْسْيلا َكِدَيِب وطا

 يف باقل دوو ليجت لازتال فنا اًمئاو 0 نأ لع هين

 اللا لجلي باقل ِِطَسَو يف يذلا نيني غأ

 0 َدَكأَتل « ُهَرِْكَي نأ ِهيلِإ بلطأو

 . ليدللا رطَسَو يف ُهَعّضو يذلا :ةباقثلا يكن

 َكِدَيِب حول . اًحيِحَص روسكملا َدوعلا ُديِعّبس َكّنِإ َنآلا َنيِدِهاُمْل لق

 "و . ِءطْبب ليدنملا ختقاو ةَدَضْنلا َقْوَك اهْمَض مث « ليدُنلا َقوَق

 يَ. ليدنملا رطَسو يف ٠ بالا نوري ام ةميظَع ةَنْهَد نير ضاحلا
 . روم

 ٍدوع ُدوُجَو ٍةَمْكِحلا نم نوُكَي هَل ٍةداعإ يف مهّدَحَأ َكاَدَحَت اذإف 0 هسا نا 142 5



 رمت اذإ ِناوُدْبَت امك َكِْيَدَي ٌرهظي يذلا قر شل سنخأ

 باقثلا فرط لإ نْيديلا ىدحإ ٌماهْبِإ ْلِصَب فيك ظحال . ٍةآْرِم ًءازإ

 نك بلل ناقتإل ها امو

 رس هامل نام

 نامألا ّباقث الإ ليعتست ال

1 



 كيج يف ص 1 كو ةاقيضأ ختئالإ يلا و 3

 ٍداوْغَأ نم اًفَص ّصْرو هناا باقل دبع غ غمأ . ةءولتَس 00

 لكشلا يف 0 . هيا را راسو كاع

 5” اس ا
 ٍنامألا باقي الإ لَن ال

54 



 ”رذُت كلذ عمو هلع بْن ليلق ىلإ جانت ةطبسب ب
 ام موف اَمَدْنِع َكَءاَقِدْصأ

 ل آغَألا م0
6 

 ىلع َةَفَقاو باقتثلا 3 0س كنك 'ضباق تلو ٠ ٍةعْرْسب اورظنأ ١
 . اهفرط

 ىلع ةَبلعلا فاقيإ َنولواحُي َكقافر ناك اني : المع ةقيرط كيل

 هللا تناك اذإو . ٍةَبْلُع

 ردلغأ مث . كانه 6
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 نر كلا ها ورسا
 « باقّلا َداوْعأ الخدم « ٍبِقَع َلَع اسأ

 «؟ كلذك َسْيَلَأ « حبحّصلا اهِعْضَو يف ُةَبلعلا

 اهالْغأ ناكمب َنيرِضاحلا َرْكَدّتل ّيناث اهحّفآو َدَبلعلا قلغَأ

 . لالا رمي اًضِيأ اها. اهيكَرَط نم ِءودجب اهئلئاو «ةيناث اهِلْغَأ
 «؟َنآلا ةبلعلا لغَأ نبأ » :نيدهاشملا لأسآ مث
 مي هر 0 5 0 ا مرا.
 اًسأر تبلُق» :الئاق ءَدقِدِب َنوُبقارُي اوناك نيذلا ُدَحَأ كيت دَك

 وتستَس . طق ةَدجحاو هرم َةبلعلا بلقا « ةتِطْخُم بث
 لات ال َةَبلعلا َّنأ َنْوَرَي امَدْنِع ٌةَديِدّشلا

 ٍنامألا باقثالإ لمعت ال

 اناذإ



 ُةيفَتْحْلا باقثثلا ُداوْعَأ

 ول لا ديلا 50 ِدِجْشَح ةقيافا لوألا ل َلتجتْم 1

 نآو - اهرشو . ةيرحتلا تاكا َضْعَب ال 1 0 َكِدَيب

 نامألا باق الإ ْلمْعَتْسَن ال



 كتبا ذأ ايجاصل ل ذل ةمطق تقتخا

 «وذه َّلْثِم َتارَم سك 00 1 : 57 ريل 0 العاج
 الار را . مارلي اقَدو سيك نم اع و هع 20100 _

 ؟ لكلا

 / 2 دم رفا ل
 ةَعْطِق بجاص ري انهو حقاو «لغألا 3 ٌجرافلا ةبناجو ؛ ٍةَدَّضْن

 مك . ةيرْحَيلا تاملكلاو َحيوللا رَّركو «ةبناث اهوطإ .

5 



 وع هجاوسو به ع مف .ء
 امك « اهياهنإو َكِيَدَي ىَدْحِإ عّبطإ نيب ٍدذَت ةعطِق يأ ْوَأ انلِش كيس

 رم رك ذأ جت نيل ير لع مامر عشب أ رطب 10

545 



 ُدَرَحَتَي ال يذلا ُنَِشلا

 رفا يف أ« حرا كَ اختم لَ لَه

 * هَبْحَس هعارِذب ُهْبحْسَيو «قَدئام
 ناكلا تاذ يف ةدئاملا 1

 نكلو 0

 يناوألا ص ريك ىلإ « 1
 كح - كير الذ شن

 1 أل كي .عياسأ ىتخي

 . كِعبْضإ فرط َلَع ءودسمب نا رفَتسي

 ىلَع ىَّنَحو «قَروراق مم لع ن ب ةبعللا هذه يِن نأ عيل
 . يريم ريغ صاصّرلا مق فرط

 هكر يل ذا مم موس
 نأ وه ِةْبعلا هذه نم رَخآ لكشو

 . ببدل َني يلق وه ِْيلِإ جاتحت امل
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 ذأ ل ملل وذه لع َدَرَمت نأ ْبِجَي 0

 اكل

48 



1 
 رك) ٍةَرجا بلق

 0 هعمل
 ٍناكم ين ةدح ٠ دوجو حجريو . ٍةبعللا ور

 رز ملكا : الئاق «كِئاقدْصأل 0 2 لرش
 كا ا

 م ل قودنص أ «ةعددق

 قرولا سيك خلا مث . مس ا
00000 

 . ةَدَضِنملا قوف ةرجالا

 ُث ل

 عة ا اتي لع يه لإ كقول د ؛( اي 1 ١
 اذه ذأ اًميمج َنوُظَبس . َكِئَدَ اهّسسَت نأ َنوُد «ٍةَفيِعضلا قلاب 3
 نأ َكنِكْمُي اهدنع . كلذ اوُيَرَج دق اووي نأ دعب ةصاخو « ُليحَتسُم 5





 86رز6و 633/8 هام 3
1 
 اتاياوهلا ةلسلس :

 ويِرحَيلا باعلألاو لّيحلا (1)
 صوتلاو ةحابتسلا دام (5)

 م

4 
١ 

 ةيبرعلا :ةغللاب .ةرييديل  ةلسلس يف باتك .ةئم نم رثكأأ نآلا كحْوَيأ ١١ ع
 نايبلا بلطا . رامعألا ضلتخم بساني عيضاوملا نم اًددع لمشت

 * توريب . حلضلا ضاير ةحاس - نانيل ةبتكم نم ا صاخلا :

3 


